
Priveghere de noapte la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-

Hubert, Quebec 

 

Praznicul „Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” a fost marcat într-un mod inedit la 

Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec. Credincioșii, 

prezenți în număr important, s-au bucurat de slujba privegherii de noapte, la care a participat 

Preasfințitul Părinte Ioan Casian.  

Evenimentul a debutat la orele 19h00 cu slujba Vecerniei cu Litie și s-au prelungit până târziu în noapte, 

continuând cu Utrenia și Sfânta Liturghie, în cadrul căreia s-au împărtășit o mare parte din cei prezenți. 

La finalul slujbei, chiriarhul românilor de pe meleagurile canadiene a vorbit despre viața și mesajul 

Înaintemergătorului, subliniind valoarea martiriului în pecetluirea întregii sale propovăduiri.  

„Sfântul Ioan Botezătorul nu este doar cel care vorbește despre sfârșitul timpurilor sau îl arată 

pe Hristos. E adevărat că misiunea sa centrală este de a-L arăta pe Hristos ca Fiu al lui 

Dumnezeu, Cel care împlinește timpurile, Cel care este făgăduința lui Dumnezeu. Dar Sfântul 

Ioan Botezătorul este și un om preocupat de societatea timpului său. Un om duhovnicesc, un 

om credincios, un om cu verticalitate în credință care nu poate să nu se simtă responsabil de 

ceea ce se întâmplă în jurul său, de tot ceea ce se întâmplă în societate, mai potrivit, sau mai 

nepotrivit. Aceasta înseamnă cu adevărat a fi un om vertical în credință”, a subliniat Preasfinția 

Sa. 

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru revărsarea de har de care am avut parte în cadrul aceste seri 

binecuvântate și aducem mulțumire deopotrivă stranei și credincioșilor care s-au alăturat nouă în 

rugăciuni. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

Protos. Dr. Maxim Morariu 

eclesiarh 

 

 

Night Vigil at Saint George the Great Martyr Episcopal Cathedral in Saint-Hubert, Quebec 

 

The Feast of the "Beheading of the Holy Prophet John the Baptist" was marked in a unique way at the 

Episcopal Cathedral "Saint George the Great Martyr" in Saint-Hubert, Quebec. The faithful, present in 

large numbers, enjoyed the night vigil service, presided over by His Grace Ioan Casian. 

The event started at 7:00 pm with the Vespers service with Litia and lasted until late at night, continuing 

with the Matins and the Divine Liturgy, during which a large part of those who were present also 

received the Holy Communion. At the end of the service, the bishop of the Romanians in the Canadian 

lands spoke about the life and message of the Holy Prophet John the Baptist, emphasizing the value of 

martyrdom which marked his entire teaching. 

"Saint John the Baptist is not only the one who speaks about the end of time or only shows 

Christ. It is true that its central mission is to show Christ as the Son of God, the One who fulfills 

the times, the One who is the promise of God. But Saint John the Baptist is also a man concerned 

with the society of his time. A spiritual man, a faithful man, a man with verticality in faith cannot 

help but feel responsible for what happens around him, for everything that happens in society, 

more appropriate or less appropriate. This is what it really means to be a man upright in faith", 

emphasized the hierarch. 

We praise God for the outpouring of grace that we have experienced during this blessed evening, and 

we give thanks to both chanters and the faithful who joined us in prayer. Praise God for everything! 

Protosyncellus Maxim Morariu PhD 

ecclesiarch 

 

Veillée nocturne à la Cathédrale Épiscopale Saint-Georges le Grand Martyr à Saint-Hubert, 

Québec 

 

La Fête de la Décollation du Saint Prophète Jean-Baptiste a été célébrée d'une manière unique à la 

Cathédrale Épiscopale « Saint Georges le Grand Martyr » à Saint-Hubert, Québec. Les fidèles, présents 

en grand nombre, ont apprécié le service de la veillée nocturne, présidée par Sa Grace Mgr Ioan Casian. 



L’événement a commencé à 19h00 avec l’office des Vêpres avec Litia et ont duré jusque tard dans la 

nuit, se poursuivant avec les Matines et la Divine Liturgie, au cours de laquelle une grande partie des 

personnes présentes ont communié. À la fin de l’office religieux, l' évêque des roumains qui habite dans 

les terres canadiennes a parlé de la vie et du message du Saint Prophète Jean-Baptiste, soulignant la 

valeur du martyre qui a marqué tout son enseignement. 

"Saint Jean-Baptiste n'est pas seulement celui qui parle de la fin des temps ou qui ne fait que 

montrer le Christ. Il est vrai que sa mission centrale est de montrer le Christ comme le Fils de 

Dieu, Celui qui accomplit les temps, Celui qui est la promesse de Dieu. Mais Saint Jean-Baptiste 

est aussi un homme soucieux de la société de son temps. Un homme spirituel, un homme fidèle, 

un homme avec une verticalité dans la foi ne peut que se sentir responsable de ce qui se passe 

autour de lui, de tout ce qui se passe dans la société, plus approprié ou moins approprié. C'est 

ce que signifie vraiment être un homme vertical dans la foi », a souligné l’hiérarque. 

Nous rendons gloire à Dieu pour l'effusion de grâce que nous avons vécue au cours de cette soirée bénie 

et nous rendons grâce à la fois aux chantres et aux fidèles qui se sont joints à nous dans la prière. Louez- 

soit Dieu pour tout ! 

Protosyncelle Dr Maxime Morariu 

ecclésiarque  

 

 


